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Предмет на оценката 

В съответствие с Насоките за предварителна оценка на ЕК1, предварителната 

оценка включва 5 задължителни елемента:

1.  Стратегия на програмата

2.  Индикатори и механизъм за мониторинг на програмата

3.  Финансово разпределение на средствата

4.  Принос към Стратегия Европа 2020 

5.  Eкологична оценка 

Процесът на предварителна оценка на оперативна програма „Околна среда 

2014- 2020 г." съпътства нейната подготовка

1Ръководство от януари 2013 г., налично на адрес: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm#1
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Подход

� Оценъчни въпроси за всеки елемент на оценката
- Адаптирани оценъчни въпроси от Ръководството за предварителна оценка

- Разработване на методологичен подход за отговор на всеки от въпросите

� Извършвани аналитични дейности 
- Документален преглед

- Правен анализ

- Финансово-икономически анализ

- Анкети, интервюта, фокус-групи 

- Сравнителен анализ на добри практики

- Мултикритериен и SWOT анализ 

� Изводи и препоръки 
- Междинни изводи и отворени въпроси

- Препоръки за допълване на проекта на ОПОС

- Интегриране на препоръки от ЕО и становища от РГ в проекта на ОПОС



Напредък по предварителната оценка на ОПОС 2014 – 2020

1. Оценка на стратегията

� Оценка на нуждите на ОПОС

- Анализ на избраните за адресиране нужди (вкл. изключените от обхвата на ОПОС 

нужди) 

- Съответствие на идентифицираните нужди с инвестиционните приоритети и 

специфичните цели на ОПОС 

� Съгласуваност на ОПОС 

- Вътрешна съгласуваност (internal coherence) - съгласуваност между и в рамките на 

всеки отделен елемент на оперативната програма 

- Външна съгласуваност (external coherence) – съгласуваност на ОПОС с други  

програми на национално ниво

� Оценка на взаимовръзката между допустимите за финансиране

дейности и планираните резултати (оценка на логическата рамка)

� Оценка на избора на основните категории бенефициенти

� Оценка на прилагането на хоризонтални принципи
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2. Оценка на системата от индикатори и механизми за

мониторинг на програмата

� Адекватни и реалистични ли са предложените индикатори спрямо 
заложените цели на ОПОС?  

- Индикатори за изпълнение (output indicators) 

- Индикаторите за резултат (result indicators) 

- Междинните (за 2018 г.) и окончателните (за 2022 г.) стойности на индикаторите 

3. Оценка на предложеното разпределение на финансовите

ресурси
� Спрямо целите на ОПОС 2014-2020 

- Достатъчност на финансовите средства за постигане на заложените цели

- Определяне на синергия и демаркация при финансирането и по отношение на 

допустимите категории бенефициенти 

- Въвеждане на финансови инструменти (инженеринг)

- Анализ на допълняемостта на механизмите за финансиране между ОПОС, други 

програми и други инструменти (напр. LIFE+) 

� Спрямо изискванията на ЕК
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4. Оценка на приноса към Стратегия Европа 2020

�Принос към приоритета на Стратегия Европа 2020 за „устойчив растеж“

�Оценка на конкретния принос към идентифицираните национални цели

5. Eкологична оценка 

� Тясна координация на екипите, изготвящи предварителната оценка и ЕО 

�Интегриране на ЕО в доклада за предварителна оценка

Допълнителни елементи на предварителната оценка:

�Оценка на общи и специфични предварителни условия, приложими към ОПОС 

�Оценка на капацитета на потенциалните бенефициенти

�Оценка на капацитета на органите за управление на ОПОС



Напредък по предварителната оценка на ОПОС 2014 – 2020

13 март

Старт на 

договора

Септ.  Окт.   Ное.      Дек.     Яну.    Фев.   Март  Април   Май     Юни    Юли     Авг.    Септ.    Окт.    Ное.    Дек.

2012 2013 2014����
13 юни

Междинен 

доклад

???

Окончателен 

доклад

РГ1 РГ2 РГ3 РГ4 РГ5

21-22 Август

2-ри вариант

на СП и ОПОС

18 март

1-ви вариант

ОПОС

15 април

1-ви вариант

на СП

Окончателен

Вариант на СП 

И ОПОС към ЕК

� Временно спиране на договора за предварителната оценка 

� Нова версия на ОПОС (към 22.08.2013) и СП (към 21.08 2013)

� Предстои: възобновяване на договора (обвързано с изпращане на окончателен   

вариант на СП към ЕК) и оценка на 2-ри вариант на проект за ОПОС

Статус на оценката

Времева рамка
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Извършени дейности

� Запознаване с документацията по разработването на програмата и 

извършените дейности от Дирекция КПОС и РГ на ОПОС;

� Разработване на методологии за основните елементи в обхвата на 

предварителната оценка на ОПОС, в съответствие с изискванията на 

ръководните документи на ЕК;

� Оценка на капацитета на бенефициентите по Ос 3 „Биоразнообразие“ 

(вкл. фокус групи, анкети и индивидуални интервюта и анализи)

� Оценка на съответствието с хоризонталните принципи на ЕС;

� Преглед на 1-ви вариант на проект на ОПОС и предоставяне на 

предварителни изводи и препоръки (в рамките на междинен доклад) 
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Предварителни изводи и препоръки

�Предварителни изводи и препоръки по стъпките в процеса на 

изготвяне на ОПОС (актуализирани към Вариант 2 от 22 август)

• Преглед на Първи 
вариант на ОПОС;

• Преглед на Първи 
вариант на СП, Насоки за 
хармонизация и др.;

Предварителна 
оценка

• Отразяване на коментари 

от ЕК, междинен доклад и 

съгласуване в МОСВ и с РГ;

• Актуализация на ОПОС

Дирекция КПОС
• Актуализирани  изводи и 

препоръки по Първи 
вариант на ОПОС;

• Нови изводи и 
препоръки по Втори 
вариант на ОПОС 

Предварителна 
Оценка
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Предварителни изводи и препоръки – процедурни стъпки

Предварителни изводи 

(междинен доклад)

Предварителни препоръки 

(междинен доклад)

Актуализирани изводи 

(проект на ОПОС от 22.08)

Стъпка 1 Изготвяне на анализ

на настоящата ситуация -

Анализът е задълбочен и 

обхватен и идентифицира

предизвикателствата в 

секторите. Части от анализа

са използвани за

разработването на проекта на

Споразумение на

партньорство, както и са

залегнали в Насоките за

интеграция на политиката по

околна среда и политиката по

изменение на климата, 

разработени от МОСВ и 

компетентните ведомства. 

- Обобщение на анализа да 

залегне в проекта на ОПОС 

(не само в първи вариант 

на СП)

- В проекта за ОПОС да се 

добавят препратки към

Насоките за интеграция на 

ПОС и ПИК (т.к. Насоките са

част от логическата рамка 

на програмата)

- Базовите и междинните

стойности на индикатори

да са съобразени с Анализа

- Анализът е рефериран 

във Втори вариант на 

ОПОС, като изводите са 

представени в СП

- Насоките за интеграция 

на ПОС и ПИК са 

реферирани като основен 

документ, определящ 

интегрирания подход

- Не са разработени базови 

и междинни стойности на 

индикаторите
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Предварителни изводи и препоръки – процедурни стъпки

Обща препоръка: във връзка с изискването от Насоките на ЕК за предварителна 

оценка (т.1.1 стр.5) за определяне на логика на интервенциите, предлагаме 

освен изброените документи, разгледани в Глава 1 „Стратегия“, проектът на 

ОПОС да съдържа схематична рамка на интегрирания подход, по който са 

определени нуждите за адресиране от ОПОС като се следва интервенционната 

логика на Насоките за ПОС и ПИК. В тази връзка, окончателният доклад за 

предварителна оценка ще разгледа само документите, идентифицирани в Глава 

1 на ОПОС и попадащи в схематичната рамка за определяне на нуждите. 

Примерна схематична рамка за определяне на нуждите:
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Предварителни изводи и препоръки – процедурни стъпки
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Предварителни изводи и препоръки – процедурни стъпки

Предварителни изводи 

(междинен доклад)

Предварителни препоръки 

(междинен доклад)

Актуализирани изводи 

(проект на ОПОС от 22.08)

Стъпка 3 Изготвяне на проект 

на обща стратегия, 

специфични цели и 

приоритети на ОП  -

Стратегията в частта си за 

финансиране на мерки за 

екоиновации от ЕФРР не е 

развита в достатъчна

дълбочина – не е напълно

ясна ролята и целта на 

интервенциите. 

Зададеното разпределение

на фондовете по ОСР е 

индикативно и отсъства

бюджет, който не е 

съгласуван към настоящия

момент.

- Прецизиране на дейностите 

по отделните приоритетни 

оси, и по-специално 

прецизиране на 

интервенциите, свързани с 

екоиновации по Приоритетни 

оси 1 и 2, и тяхната обосновка.

- Мерките за иновации,

финансирани от ЕФРР са 

изключени от втория 

вариант на ОПОС;

- Включени са допълнителни 

мерки (вкл. Приоритетна ос 

4), като е важно те да се 

прецизират и в стратегията 

нa ОПОС;

- Предстои окончателно 

уточняване на финансовото 

разпределение
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Предварителни изводи и препоръки – процедурни стъпки

Предварителни изводи 

(междинен доклад)

Предварителни препоръки 

(междинен доклад)

Актуализирани изводи 

(проект на ОПОС от 22.08)

Стъпкаи 7 и 9 – Определяне

на допустимите за 

финансиране дейности и 

допустимите бенефициенти

- Определените дейности

отговарят на изискванията на 

Предложението за Регламент 

за фондовете по ОСР (и 

регламентите за отделните

фондове) на ключовите

дейности, определени в ОСР 

за програмния период 2014-

2020 г.; 

- Определените конкретни и 

типови бенефициенти са

допустими спрямо правилата

на ЕС и спрямо заложените за 

изпълнение дейности;

- Необходимо е включване в 

проекта на ОПОС на 

индикаторите за резултат и 

заложени междинни и целеви 

стойности, за да може да се 

направи анализ дали 

идентифицираните дейности и 

определените бенефициенти 

ще могат да реализират 

заложените резултати. 

- Да се прецизират неясноти 

свързани с типовете 

бенефициенти – МСП и НПО, 

както и общините по ОС 1 

Води

- МСП са изключени като 

бенефициенти по мерките за 

екоиновации; 

- Прецизирани са голяма 

част от дейностите, както и 

типовете бенефициенти по 

Ос 1 и Ос 2 (предстои 

преизчисление на броя 

градски агломерации)

- В новата Ос 4 

определението на 

бенефициентите: 

„институции/звена/структур

и, отговорни за формиране, 

прилагане и изпълнение на 

ПОС и ПИК; общини“ e 

твърде обхватно и би могло 

да се прецизира
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Предварителни изводи и препоръки – процедурни стъпки

Предварителни изводи 

(междинен доклад)

Предварителни препоръки 

(междинен доклад)

Актуализирани изводи 

(проект на ОПОС от 22.08)

Стъпка 13 Изготвяне на 

проект на институционална

рамка и механизъм за ОПОС 

- Определена е ролята на 

Управляващ орган (УО), 

комитет за наблюдение и 

сертифициращ орган, като

към настоящия момент не е 

предвидено наличие на 

междинно звено (МЗ), което

предполага необходимост от 

поемане на неговите функции 

от УО.

- Ще бъде създадена

партньорска мрежа (по 

подобие на ENEA), която да 

координира интервенциите

по всички ОП към ПОС и ПИК

- Прецизиране на структурата 

и функциите на УО спрямо 

новата му роля.

- Прецизиране на ролята на 

партньорските организации и 

предложението за експертна

мрежа, включваща

представителите на УО на 

всички програми, други

институции и партньорски

организации от 

неправителствения сектор.

- Предстои допълнително 

уточнение на структурата и 

функциите на УО 

(включително за 

подпомагане на 

бенефициентите на 

регионално ниво)

- Предстои уточняване на 

структурата, състава и 

правомощията на 

партньорската мрежа. 
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Предварителни изводи и препоръки – процедурни стъпки

Предварителни изводи 

(междинен доклад)

Предварителни препоръки 

(междинен доклад)

Актуализирани изводи 

(проект на ОПОС от 22.08)

Стъпка 15 Осигуряване на 

съответствие с основни

принципи и 

законодателство, 

приложими за фондовете на 

ЕС - Наличният програмен

документ на ОПОС 2014-2020 

, както и Насоките за 

интеграция (Приложение III), 

отчитат съответствието на 

програмата с основните

принципи (вкл. 

хоризонталните принципи на 

ЕС) и приложимото

законодателство. 

- В проекта на ОПОС трябва да 

бъдат отчетени и съобразени

изготвените от ЕК в 

последните месеци (април-

юли 2013 г.) допълнителни

насоки в областта на 

устойчивото развитие, 

изменението на климата, 

равнопоставеността на 

половете и др., като същите

бъдат съобразени и в ЕО на 

ОПОС

- Като цяло вторият вариант 

е съобразен с изискванията 

(вкл. посредством 

добавянето на Ос 4, 

насочена към ПОС и ПИК). 

- Необходимо е 

индикаторите за резултат, 

които ще бъдат разработени, 

да бъдат съобразени с 

конкретните препоръки и 

добрите практики от 

ръководните документи
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Предварителни изводи и препоръки – процедурни стъпки

Предварителни изводи 

(междинен доклад)

Предварителни препоръки 

(междинен доклад)

Актуализирани изводи 

(проект на ОПОС от 22.08)

Стъпка 17 Изготвяне на 

проект на индикатори на 

ОПОС - В предоставения

проект на програмата са

частично въведени

индикатори за изпълнение по 

някои от интервенциите, без 

задаване на конкретни

базови, междинни и целеви

стойности за повечето от тях.

- Индикаторите за изпълнение

и резултат, техните базови, 

междинни и целеви стойности

трябва да бъдат въведени в 

съответния формат в проекта 

на оперативната програма.

- Специално внимание 

трябва да се обърне на 

индикаторите за резултат 

(result indicators) по 

отношение на Ос 4 поради 

широкия обхват и 

разнороден характер на 

заложените мерки и 

очакваните дейности по тази 

ос (напр. специфични 

индикатори за резултат за 

дейности, насочени към 

градска среда). 
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Отворени въпроси

� Окончателно финансово разпределение по ОПОС; 

� Уточняване на механизмите за финансиране (вкл. мултифондово

финансиране, LIFE, ЕИБ, ЕИП, ПУДООС); 

� Прилагане на CLLD подход – напр. чрез участието на МИГ по 

отношение на осигуряване на подкрепа при подбор/изпълнение на 

проекти по НАТУРА 2000;

� Преструктуриране на УО и МЗ и припокриване на функциите по 

управление на ОПОС за настоящия (2007-2013) и следващия (2014-

2020) период. 



Напредък по предварителната оценка на ОПОС 2014 – 2020
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